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SEO obsah

Title

Jak vybrat správný mlýnek a pochutnat si na čerstvé kávě
Délka : 56
V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.
Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag

Description

Chcete si na kávě pochutnat? Umelte si kvalitní upraženou kávu na
vlastním mlýnku. Poradíme vám, jak si správně vybrat mlýnek na kávu
Délka : 133
V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých
portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám
vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta
Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web,
doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru
prokliku v SERPu.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description

Klíčová slova

mlýnek na kávu, zrnková káva, kafemlýnek
Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy
ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova,
můžete tím jen radit své konkurenci.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords

Robots.txt

V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve
výchozím (root) adresáři.
Kontrola umístění: http://mlyneknakavu.cz/robots.txt
Nástroj pro detailnější validaci robots.txt

Og Meta vlastnosti

V pořádku, stránka obsahuje Og nastavení, ale i tak doporučujeme
zkontrolovat.

SEO obsah

Znalostní báze: Jak nastavit OG protokol pro Facebook

Hlavní nadpisy

Vlastnost

Obsah

title

Mlýnek na kávu.cz

type

blog

url

http://mlyneknakavu.cz/

image

http://mlyneknakavu.cz/wp-content/plugins/allin-one-seo-pack/images/default-userimage.png

site_name

Mlýnek na kávu.cz

description

Mlýnek na kávu a čerstvá káva je základ Na
výborné kávě si určitě pochutnáte ve vaší
oblíbené kavárně, kde to s kávou opravdu umí.
Můžete si ji však připravit doma sami potřebujete k tomu jen kvalitní surovinu a
nástroje. Základ je samozřejmě kvalitní a
čerstvá káva. Než se z ní stane lahůdkový,
voňavý nápoj, projde složitým procesem - od
sklizně a následného zpracování (mokrý, nebo
suchý proces), přes pražení až po semletí a
správnou přípravu. V každé této fázi může káva
získat na kvalitě, stejně tak se může mnohé
zkazit. Sklizeň a prvotní zpracování včetně
pražení neovlivníme, tam si pomůžeme jen
výběrem u prověřeného dodavatele. Jak si
vybrat vhodný druh kávy a připravit si z ní ten
nejlepší nápoj najdete v záložce čerstvá káva.
Pokud se potřebujete vyznat v jednotlivých
pojmech a najít mlýnek, který vám bude
dlouho a spolehlivě sloužit, přečtěte si nejdříve,
jak vybrat mlýnek na kávu . Ať už máte raději
espresso, filtrovanou kávu, nebo třeba
tureckou z džezvy, pro každý způsob
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Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.
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Mlýnek na kávu.cz
Jak vybrat správný mlýnek a pochutnat si na kávě
Mlýnek na kávu a čerstvá káva je základ
Co vás zajímá
REKLAMA A PARTNEŘI:

SEO obsah

Obrázky

Objevili jsme 2 obrázků na webu.
V pořádku, alt texty nechybí.
Znalostní báze: Jak nastavit alt tag pro obrázek

Poměr Text/HTML

Míra : 15%
V pořádku, poměr textu vůči HTML kódu je vyšší než 15%, ale nižší jak
25%.

Flash

Iframe

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

V pořádku, stránka neobsahuje iFrame.

SEO odkazy
Přepisování URL

V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.

Podtržítka v URL

V pořádku, URL neobsahuje podtržítka.
Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs

Odkazy ve stránce

Nalezli jsem celkem 12 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.

Statistics

Externí odkazy : Ne (nofollow) 8.33%
Externí odkazy : Ano (follow) 33.33%
Interní odkazy 58.33%

Odkazy ve stránce
Anchor

Typ

Povolení
k procházení
odkazů roboty

Úvod

Interní

Ano (follow)

Jak vybrat mlýnek

Interní

Ano (follow)

Odkazy ve stránce
Ruční mlýnky

Interní

Ano (follow)

Elektrické mlýnky

Interní

Ano (follow)

Čerstvá káva

Interní

Ano (follow)

Ostatní ke kávě

Interní

Ano (follow)

Ruční mlýnky na kávu

Interní

Ano (follow)

-

Externí

Ano (follow)

-

Externí

Ano (follow)

Top Kávomlýnky

Externí

Ano (follow)

Top Kávovary, čajovary, espressa

Externí

Ano (follow)

MH Themes

Externí

Ne (nofollow)

SEO keywords
Hustota klíčových
slov

káva mlýnky čerstvá elektrické
vybrat kávu mlýnek kávě ruční jak
Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo

Obsah

mlýnek

7

vybrat

6

mlýnky

6

jak

6

čerstvá

5

Title

Klíčová
slova

Nastavení vzhledu
Url

Doména : mlyneknakavu.cz
Délka : 15

Description

Hlavní
nadpisy

Nastavení vzhledu
Favicon

V pořádku, stránka obsahuje favicon.
Umístění: http://mlyneknakavu.cz/favicon.ico
Creare o Favicon

Snadný tisk

Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk.
Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk

Jazyk

V pořádku, stránka deklaruje jazyk cs.

Obsah dokumentu
Doctype

HTML 5

Encoding

V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.

W3C validita

HTML (errors - chyby) : 8
HTML (warnings - varování) : 5
Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service
Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service

Email soukromí

V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již
proti spam robotům zabezpečeny.
Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem

Zastaralé HTML

Tipy pro zrychlení

V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.

V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.
Stránka obsahuje inline styly.
V pořádku, stránka neobsahuje velké množství CSS stylů.
V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů
JavaScript.

Mobilní optimalizace
Mobilní optimalizace

Optimalizace pro retina display

Mobilní optimalizace
Meta Viewport Tag
Flash obsah.
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